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Interliga

První ročník

Úvodem

Interligy je minulostí
Začátek dubna již tradičně patří posledním kolům všech
kuželkářských soutěží a je také časem bilancování.
Štěpán Koblížek
šéfredaktor

Projekt Interligy měl již před svým zahá-

konkurenci slovenských týmů úlohu favo-

jením spoustu příznivců i odpůrců a bude

rita a v poklidu si dokráčel pro stříbrnou

jistě zajímavé, jak se k hodnocení projek-

příčku. Ta zároveň znamená obhajobu titu-

Většina mistrovských soutěží skon-

tu postaví zejména jeho účastníci. Každo-

lu českého mistra. I tak se ve vzájemných

čila nebo právě vrcholí. S koncem

pádně už teď lze říci, že nezklamal a je tu

zápasech projevil propastný rozdíl mezi

sezony se po čtyřech letech pomalu

určitě předpoklad pro jeho úspěšné po-

mistry svých zemí.

blíží i volební Valná hromada ČKA.

kračování. Ale to by vydalo na samostatný

To mnohem zajímavější bitvu přinesly

A právě tato ne přímo sportovní udá-

článek, který již redakce připravuje a měl

souboje o cennou třetí příčku, ale také

lost a s ní spojená volba preziden-

by být součástí dalšího čísla. Nyní již ale

zároveň o medailové pozice v rámci jed-

ta ČKA a viceprezidenta ČKA možná

krátké zhodnocení sportovní části soutěže.

notlivých kuželkářských svazů.

trochu rozhýbe stojaté kuželkářské

O majiteli historicky první trofe-

Hned čtyři týmy vstupovaly

vody.

je pro vítěze Interligy nebylo

do posledního kola s vidi-

Stávající prezident ČKA se snaží dát

prakticky pochyb již před za-

nou bronzu a paradoxně ani

jasně najevo své představy pro pří-

čátkem sezony. Při pohle-

jeden z nich v posledním

padné další volební období. Součas-

du na kádr slovenského

kole nevyhrál, a tak se

ně se snaží vyvolat i širokou diskusi,

mistra bylo v podstatě jen

z třetí příčky raduje tým

a případné další kandidáty, aby také

otázkou, zda-li se někte-

z Oravy SK Trstená Starek.

veřejně vystoupili, a to dřív než na

rému z týmů podaří
favorita

zaskočit

Tým postavený kolem

Z důvodu naprosté objektivnosti

a získat byť jen

již na třetí příč-

byla po několika letech na webu ČKA

jediný bod, který

ce nacházel po

obnovena možnost diskuse. U člán-

by byl pro ostatní

podzimní

čás-

ků případných kandidátů na nové-

týmy téměř histo-

ti a přes slabší

ho prezidenta ČKA tak bude možno

jarní část ji udržel

diskutovat ohledně prezentovaných

i díky tomu, že největší konku-

názorů. Jen připomínám, že diskuse

renti Jihlava, Modranka ani Luhačo-

nebyla na webu ČKA před lety zaká-

statě slavit. I tak byla jeho účast nesku-

vice nabídnutou šanci v posledním kole

zána, ale vzhledem k její úrovni teh-

tečným přínosem zejména pro české týmy,

nevyužili, a tak se alespoň radují z medai-

dy převládl většinový názor na její

které mohly na svých kuželnách přivítat

lových pozic v rámci jednotlivých svazů.

zrušení. Zatím diskuse probíhá spíše

světovou elitu v čele s Vilmošem Zavarkem

Jihlavu o lepší umístění připravila špatná

nesměle, což ale není na škodu.

či Danielem Tepšou. A jak se dalo čekat, na

bilance z venkovních kuželen, Luhačovice

mnoha kuželnách se přepisovaly historic-

nevyrovnané výkony a Modrance se zase

ké rekordy a co je také důležité, většinou

příliš nevydařil vstup do soutěže, i když

byl na zápasech tzv. „plný dům“ a nezřídka

dle předsezónních prognóz je její umístění

duel přitáhl rovněž lokální média, což při-

spíše příjemným překvapením.

spělo k úspěšné propagaci našeho sportu.

Největší zklamání pak zřejmě zavládlo na

úspěchem.

Nestalo se, a tak již po polovině
soutěže mohl tým Podbrezové v pod-

Čecha

samotné Valné hromadě.

se

rickým

Ivana

Dá se říci, že i druhé místo dopadlo dle
očekávání. Tým z Rokycan splnil v silné

Kuželkářské listy

pokračování na str. 3
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Interliga

První ročník
Interligy je minulostí
pokračování ze str. 2

příliš pozdě. O sestupujícím ze slovenské

Pořadí družstev

strany pak bylo prakticky rozhodnuto již
Interu, který vstupoval do soutěže s me-

několik kol předem a minimálně na rok se

dailovými ambicemi. Velmi nepovedená

se soutěží loučí v Sučanech.

jarní část sezony a tristní bilance z venkov-

V soutěži jednotlivců se v podstatě od za-

ních kuželen však tým srazila až na sed-

čátku soutěže první dvě příčky neměnily.

mou pozici a k vyšším metám nepomohly

Za suverénním Vilmošem Zavarkem, jenž

ani výborné výkony opory Janka Jasenské-

posouval rekordy kuželen, a předvedl hned

ho. Dalším zklamaným týmem je pak druž-

několik výkonů nad hranici 700 poražených

stvo z Velkého Šariše, kterému se nepoda-

kuželek, se umístil jeho spoluhráč Dani-

řilo obhájit třetí příčku z loňského ročníku.

el Tepša. I bez těchto dvou hráčů by však

Na vině je především špatná domácí bi-

pravděpodobně družstvo Podbrezové sla-

lance, kdy družstvo nedokázalo získat body

vilo titul, vždyť ještě další čtyři hráči týmu

hned v šesti domácích utkáních.

se v tabulce jednotlivců umístili v první

S trochou nadsázky lze říci, že pro mnohé

desítce. I třetí pozice není nikterak překva-

nečekaný příchod Radka Hejhala zname-

pivá a patří Ivanu Čechovi, opoře Trstené.

nal zlom v boji o záchranu. Beznadějně

Z českých hráčů pak nejkvalitnější výkony

10.

poslední Slavoj i díky nové posile začal

předváděla dvojice matadorů Zdeněk Vy-

v jarní části pravidelně sbírat body a zajis-

mazal a Zdeněk Gartus, kteří jsou ukázkou

til si tak účast i v dalším ročníku Interligy.

toho, že věk v kuželkách zas tak nerozho-

A protože i další adept na sestup Husovice

duje. Výkonem nad 700 poražených kuže-

po nečekané prohře s Dobřany v domácím

lek se můžou pochlubit hned čtyři hráči.

prostředí dokázaly v rozhodujících chvílích
zabrat, černý Petr tak zbyl na Západočechy, jejichž celkem úspěšný finiš tak přišel

Kamil Bednář

1.

ŽP Šport Podbrezová

155:21

44

2.

SKK Rokycany

107:69

31

3.

ŠKK Trstená Starek

96:80

23

4.

KK PSJ Jihlava

86:90

22

5.

ŠK Modranka

86:90

22

6.

TJ Sokol Luhačovice

84:92

22

7.

KK Inter Bratislava

83:93

21

8.

TJ Slavoj Veľký Šariš

82:94

18

9.

KK Slavoj Praha

74:102

18

TJ Sokol Husovice

73,5:102,5

18

11.

Klokani CB Dobřany

69,5:106,5

16

12.

KK Tatran Sučany

60:116

9

Průměry jednotlivců
1. Vilmos Zavarko

POD

688,1

12/12

2. Daniel Tepša

POD

646,1

12/12

3. Ivan Čech

TRS

631,7

10/12

4. Milan Tomka

POD

625,2

10/12

5. Zdeněk Vymazal

HUS

621,3

12/12

6. Peter Nemček

POD

619,4

11/12

7. Zdeněk Gartus

SLA

616,8

12/12

8. Michal Pytlík

ROK

615,3

11/12

9. Bystrík Vadovič

POD

615,1

12/12

10. Erik Kuna

POD

614,6

9/12

11. Radoslav Foltín

ŠAR

612,1

11/12

Kompletní pořadí je k dispozici na
Muži SKK Rokycany se stali nejlepším českým týmem a získali tak mistrovský titul 2016/17

Kuželkářské listy

webových stránkách interliga.kuzelky.cz
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První liga mužů

Interliga bude

v České Třebové
Začátek dubna přinesl konec ligových soutěží a my si můžeme zrekapitulovat, jak
dopadla předsezónní prognóza v porovnání se skutečností. Mistrovský titul je jen
a pouze jeden a hraje se o něj v Interlize. Možnost získat ho, si zcela zaslouženě pro
příští rok vybojovali hráči České Třebové. Gratuluji..
Po velice napínavých posledních kolech

obrovský potenciál, a pokud se jim poda-

uhájili první místo hráči České Třebové,

ří stabilizovat výkonnost, můžeme s nimi

kteří tak zaslouženě získávají právo postu-

počítat hned příští sezónu v nejvyšších

pu do Interligy, a tím pádem i skutečnou

patrech tabulky. Pouhých 7 bodů posbírali

možnost bojovat o mistrovský titul. Hráči

v jarních kolech hráči Olomouce, kteří se

České Třebové postavili svůj úspěch přede-

propadli tabulkou na páté místo a sami

vším na výkonech na domácích drahách,

se předčasně vyřadili z boje o první mís-

kde ztratili jeden jediný bod. Domácí ne-

to. Světlým bodem zápasů Olomouce tak

porazitelnost jim v součtu s dobrou hrou

zůstaly hlavně výkony Martina Vaňka.

na venkovních drahách zajistila vítězství

Spokojenost s umístěním musí panovat

v soutěži o jeden bod. Největšími konku-

v Rosicích, kde i přes bodově slabší jaro

renty v boji o postup do Interligy jim na-

udrželi klidné umístění ve středu tabulky.

konec byli hráči TJ Třebíč, kteří se o postup

Svými výkony se hráči Rosic od začátku vy-

připravili v dohrávce v předposledním

hnuli sestupovým starostem a mohli tak

týdnu, kdy podlehli domácím Velenicím

sbírat ligové zkušenosti do dalších let, ve

o pouhé 4 kuželky. Hráči Třebíče byli nej-

kterých jejich chvíle určitě přijde. Dalším

lepším týmem na venkovních drahách,

překvapením, a zároveň zklamáním, byly

o to více je mohou mrzet domácí ztráty se

výkony Vrchlabí, které jsem před sezónou

slabšími týmy. Oba týmy naplnily předse-

pasoval do role favoritů. Nestabilita kádru

zónní očekávání, která je pasovala do rolí

a domácí prohry jsou hlavní příčinou pádu

favoritů. Prvním překvapením se tak staly

tabulkou. V Podkrkonoší tak nakonec mo-

výkony hráčů Trnovan, kteří na jaře nasbí-

hou být rádi za střed tabulky. Naopak ve-

rali skvělých 16 bodů a posunuli se na třetí

lice spokojení se středem tabulky mohu

místo. Hráče Trnovan zdobili skvělé výkony

být v Hořicích. Ačkoliv jejich nejlepší hráč

1. Martin Vaněk

OLO

611,6

11/12

jak na domácích, tak na venkovních dra-

figuruje až na 26. místě v tabulce jednot-

hách a jejich 28 bodů je skvělá vizitka před

livců, ukázaly Hořice charakter a týmové-

2. Kamil Nestrojil

TŘE

608,5

11/12

příští sezónou, ve které se s nimi bude

ho ducha a dokázaly porážet i ty nejlepší

3. Petr Dobeš

TŘE

604,2

12/12

muset opět počítat na čele tabulky.

soupeře. Hořice zcela naplnily podzimní

Roli černého koně skvěle naplnili hráči

prognózu, když potvrdily, že i tým bez vý-

4. Martin Podzimek

ČTŘ

598,6

12/12

Českých Velenic, kteří zlepšenými jarní-

razných hvězd může hrát důstojnou úlohu

5. Zdeněk Dvořák ml.

VEL

597,8

12/12

mi výkony zamíchali kartami a prakticky

v první lize.

rozhodli o osudu soutěže, když v předpo-

Rozčarování z průběhu sezóny zažívali

6. Václav Kolář

ČTŘ

597,2

12/12

sledním týdnu nejprve porazili Českou Tře-

v Jičíně stejně jako ve Valašském Meziříčí.

7. Miroslav Šnejdar

TRN

597,1

12/12

bovou o 2 kuželky a dali tak šanci Třebíči,

Týmy provází podobný osud, oba se muse-

aby ji hned druhý den porazili o 4 kuželky.
Stále ještě mladý tým z jižních Čech má

Kuželkářské listy

1. KLM
1. TJ Lok. Česká Třebová

108.0 : 68.0

32

2. TJ Třebíč

105.5 : 70.5

31

3. KK Hvězda Trnovany

101.5 : 74.5

28

4. TJ Lok. České Velenice

92.0 : 84.0

25

5. HKK Olomouc

95.0 : 81.0

23

6. KK Slovan Rosice

93.5 : 82.5

23

7. SKK Vrchlabí

86.0 : 90.0

21

8. SKK Hořice

79.5 : 96.5

20

9. TJ Valašské Meziříčí

82.5 : 93.5

19

10. SKK Jičín

78.5 : 97.5

19

11. KK Moravská Slávia Brno

74.5 : 101.5

15

12. TJ Červený Kostelec

55.5 : 120.5

8

Průměry jednotlivců

Kompletní pořadí je k dispozici na
pokračování na str. 16

webových stránkách vysledky.kuzelky.cz
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První liga žen

O titulu
se rozhodlo v úterý
Máme za sebou další krásný a napínavý ročník nejvyšší ligové soutěže žen a známe
nové mistryně České republiky, kterými se staly hráčky KK Slovan Rosice..
Po podzimu to byl souboj o první místo

Na smazání konečných šesti bodů rozdílu

mezi Rosicemi a Přerovem, za kterými už

na titul by ale stejně ani výhra v Rosicích

trochu zaostávala dvojice Slavia a Duchcov.

nestačila. Do sbírky úspěchů tak Slavia při-

Titul nakonec získaly už ve svém druhém

dala stříbrné medaile.

ročníku v naší nejvyšší soutěži hráčky Slo-

Klidný střed tabulky — to může být syno-

vanu Rosice. Jak se o něj hraje, předvedly

nymum pro družstva Valašského Meziříčí

„Rosičky“ v domácím zápase proti Slavii.

a Blanska. Blansko se nemuselo stracho-

Zahrály nejlepší domácí výkon 3474 (Luc-

vat o záchranu, ale bylo daleko i od bojů

ka Vaverková 652 — nejvyšší výkon celého

o medaile. Valašské Meziříčí dokázalo po-

ročníku) a v dalším kole vyhrály jako jedi-

razit doma Rosice i Duchcov, ale ztrácelo

né družstvo soutěže i v Duchcově.

jinde. Družstvo kolem jednoznačné ta-

Obhájkyně titulu z Přerova na jaře nijak

hounky Markéty Jandíkové je ve statistkách

neexcelovaly, když z jedenácti zápasů šest-

čtvrté doma i venku a páté v podzimní ta-

krát prohrály. Z konečných bojů o titul tak

bulce i v jarní tabulce.

Přerovanky úplně vypadly a nakonec na ně

Podobně i tým Konstruktivy táhla svými

nezbyla ani medaile. Nepodařilo se jim vy-

výkony především Lenka Nová a družstvo

hrát v „rozdílových“ zápasech doma s Ro-

jelo na vítězné vlně. Po špatném podzimu

sicemi, se Slávií a ani venku v Duchcově.

a předposlední příčce se šesti body vyšlo

Příznačná je asi prohra s poslední Třebovou, ale nutno dodat, že v tomto konkrét-

pokračování na str. 9

1. KLZ
1. KK Slovan Rosice

119.5 : 56.5

36

2. KK Slavia Praha

111.0 : 65.0

30

3. TJ Sokol Duchcov

102.0 : 74.0

28

4. TJ Spartak Přerov

102.0 : 74.0

27

5. TJ Valašské Meziříčí

92.0 : 84.0

25

6. KK Konstruktiva Praha

90.0 : 86.0

24

7. KK Blansko

94.5 : 81.5

22

8. SKK Jičín

76.5 : 99.5

19

9. SKK Rokycany

74.0 : 102.0

18

10. SKK Náchod

72.5 : 103.5

14

11. TJ Sokol Husovice

60.0 : 116.0

11

12. TJ Lok. Česká Třebová

62.0 : 114.0

10

ním zápase se Třebová hodně vytáhla. Jednoznačný cíl, kterým byl před sezonou boj
i titul, se jim nepodařilo dosáhnout.
Ve hře o zlaté medaile byl dlouho Duchcov,
který tak plnil svou roli černého koně soutěže. Tým však podle některých informací
stíhaly zdravotní problémy a nehrál tak
v optimální sestavě. To potvrzují v závěru
soutěže i slabé výkony ve Valašském Meziřící (prohra), v Blansku (remíza), na Konstruktivě (prohra) i v Husovicích (remíza).
Slavii se nepodařilo vrátit po roční přestávce na stupínek nejvyšší, i když jarní stíhací jízda byla velice úspěšná. Slavia dokázala venku těsně udolat Přerov a v posledních sedmi kolech zůstaly Pražanky
bez bodů jen jednou, ale bylo to právě v již
zmiňovaném klíčovém zápase v Rosicích.

Kuželkářské listy

KK Slovan Rosice slaví premiérový titul v nejvyšší ligové soutěži žen
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Liga mistrů

Stříbrná radost

pro Česko

Finálový turnaj nejprestižnější soutěže hostila interligová kuželna v Podbrezové.

Muži
Účast ve Final Four turnaji si zopakoval
německý mistr ze Zerbstu, maďarský Szeged, čerstvý interligový šampion z Podbrezové a nově chorvatský Zaprešič.

Semifinále
SKV Rot Weiss Zerbst 1999
ZP Sport a.s. Podbrezova

plusu, a tak si německý mistr mohl dovo-

a se svými spoluhráči dotáhl utkání k ví-

lit i střídání v poslední dvojici. Podbrezová

těznému konci 5,5:2,5 o 96 kuželek. Chor-

v domácím prostředí určitě chtěla postou-

vatský tým i v tak skvělé konkurenci podal

pit do finále, a tak vyřazení 5:3 o 98 kuželek

výborné výkony a čtvrté místo je dobrým

bylo velkým zklamáním.

úspěchem.

Semifinále
Alabardos Szeged TE
KK Zapresic

Finále
Alabardos Szeged TE
SKV Rot Weiss Zerbst 1999

6:2

2:6

dráhy: 13:11; kuželky: 3759:3717

dráhy: 9:15; kuželky: 3771:3876

V druhém semifinále se postavil obhájce

Finále mělo přinést napínavý souboj. Ma-

První semifinále proti sobě postavilo do-

titulu ze Szegedu proti chorvatskému Za-

ďarům však opět nevyšel začátek a byl to

mácí Podbrezovou proti silnému Zerbstu.

prešiči. Maďaři nevstoupili do utkání zrov-

znovu Ernješi, kdo držel naděje týmu skvě-

Podbrezová v úvodní dvojici nasadila to

na nejlépe a prohrávali 2:1, naděje držel

lým výkonem 691. Do závěrečné rundy tak

nejlepší (Zavarko, Tepsa, Tomka), získala

skvělým výkonem 677 Ernješi. Za Chorva-

týmy vstupovaly za stavu 2:1 a 79 kuželek

sice dva body, ale ztrácela 19 kuželek, když

ty zahrál skvěle nestárnoucí Bogdanovic

pro Němce. Závěr byl o mnoho vyrovna-

start nevyšel především Milanu Tomkovi,

(665). Závěr utkání byl velice napínavý, na-

nější, a tak o jeho osudu rozhodl hvězdný

který musel být střídán a podlehl vysoko

konec však všechny duely ovládl Szeged

Boris Benedik výkonem 672, když porazil

o 87 kuželek. Naopak Zerbst si své trumfy

a vyhrál 6:2 o 42 kuželek.

Norberta Kisse o 32 kuželek. Celkově tak

5:3
dráhy: 13,5:10,5; kuželky: 3875:3777

nechal do druhé trojice. Nestárnoucí duo

Zerbst slaví titul v Lize mistrů za výhru 6:2

Benedik-Hoffmann doplnil mladý Seitz.

o 105 kuželek. A nutno podotknout, že zce-

A byli to právě zkušení hráči, kteří rozhodli
o osudu utkání. Nejlepším hráčem se stal
Timo Hoffmann výkonem 685. Boris Benedik na 667 přidal dalších 74 kuželek do

O třetí místo
KK Zapresic
ZP Sport a.s. Podbrezova
2,5:5,5
dráhy: 11:13; kuželky: 3745:3841
Druhý den začal soubojem o třetí místo,
ve kterém si domácí Podbrezová chtěla spravit chuť. Úvod vyšel domácím lépe

la zaslouženě.

ženy
Pro českého fanouška byla ženská část pavouka velice zajímavá, protože jsme měli
v závěrečném turnaji dvojí zastoupením
díky sestrám Wiedermannovým z rakouského BBSV.

a dostali se do vedení 2:1 i přesto, že svoji
největší zbraň šetřili do druhé půle. Zavarko dosáhl nejlepšího výkonu utkání (680)

Kuželkářské listy
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Liga mistrů

Stříbrná radost

pro Česko

pokračování ze str. 6

Semifinále
SKC Victoria 1947 Bamberg
KK Celje
7:1
dráhy: 13:11; kuželky: 3651:3504
V prvním utkání proti sobě nastoupil hvězdami nabitý Bamberg a slovinské Celje.
Především zásluhou Siny Beisser (637) se
dostal Bamberg do vedení 2:1 o 101 kuželek. V závěru Němky nedovolily žádný překvapivý obrat a pod vedením chorvatské
hvězdy Ines Maričič (642) si došly pro po-

BBSV Wien s českými hráčkami Hanou a Danou Wiedermannovými stříbrný v LM 2016/17

hodlné vítězství 7:1 o 147 kuželek.

O třetí místo
KK Mlaka Rijeka
KK Celje

Finále
BBSV Wien
SKC Victoria 1947 Bamberg

1:7

1:7

dráhy: 7:17; kuželky: 3375:3588

dráhy: 7:17; kuželky: 3548:3748

V souboji poražených celků se od začátku

Velký zápas slibovalo finále mezi BBSV

držel ve vedení slovinský tým. Až v závě-

a Bambergem. Bohužel se o osudu utkání

Naprosto excelentní výkon (3730) podal ra-

ru kosmeticky upravila výsledek chorvat-

rozhodlo hned na začátku. Němky se do-

kouský BBSV a nedal tak šanci svému se-

ská Ana Jambrovič na 7:1 z pohledu Celje,

staly do vedení 3:0 o 137. Dana podlehla

mifinálovému protivníkovi z chorvatské Ri-

když nad soupeřkou zvítězila o tři kuželky

Němce Castner (635) o 23 kuželek. Klíčový

jeky. Rakouský tým si došel pro jednoznač-

. Slovinky si dobrým výkonem 3588 došly

náskok však vypracovala Ioana V. Antal,

né vítězství 8:0 o 273 a největší zásluhu na

pro vítězství o 213 kuželek. Nejlépe v utká-

která na 627 brala 108 kuželek do plusu.

tom měly české hráčky Dana (659) a Hana

ní zahrála Anja Kozmus, která porazila 615

Německé hráčky v závěru potvrdily domi-

(668) Widermannovy.

kuželek.

nanci a braly dva body, kdy opět nejlepší

Semifinále
BBSV Wien
KK Mlaka Rijeka
8:0
dráhy: 20:4; kuželky: 3730:3457

byla hvězdná Ines Maričič (651). Hanka nezopakovala skvělý semifinálový výkon, ale
vyhrála na 601 o 20 kuželek. Celkově tedy
Bamberg vyhrál 6:2 o propastných 200 kuželek. Přesto se s BBSV i my můžeme radovat ze zisku stříbrných medailí pro naše
hráčky. Gratuluji.
Tomáš Valík

Kuželkářské listy
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Zahraniční soutěže

Češky ovládly

Rakousko

Existují dva typy článků. Jeden se píše těžce, protože jeho obsah není příjemný. Ten
druhý, opačný, naopak vzniká radostně a většinou bez obtíží, jelikož obsahuje zprávy
pozitivní. A jedním z těch radostných je i následující shrnutí právě končícího ročníku
rakouských a německých soutěží..
Rakousko

post nejlepší hráčky ročníku s průmě-

čila kousek za nejlepší desítkou na 13. po-

rem 595,31 kuželky na zápas. Dana si také

zici. Wendl byla oporou týmu, když lepšího

Pravidelní čtenáři „Okénka do zahraničí“,

o příčku polepšila, když skončila pátá,

průměru dosáhla jen Slovinka Eva Sajko.

které vychází na webu ČKA, vědí, že české

a přidala téměř osm kuželek na výkon

Ta také jako jediná mírně nabourala do-

ženy patří k tomu absolutně nejlepšímu,

(583,47). Již zmíněná Navrkalová si pravda

minanci českých hráček v Superlize, když

co se pohybuje na kuželnách rakouské Su-

o stupínek oproti loňsku pohoršila, ale

skončila celkově třetí (586,06). Zbytek hrá-

perligy. Již předchozí sezona byla ve zna-

stále je druhou nejlepší hráčkou soutěže

ček v nejlepší pětce jsou jen Češky. Tou po-

mení českých barev. Letos je dominance

(591,13). Stejnou příčku, s jednobodovou

slední do party, která ještě nebyla zmíně-

hráček trikolory ještě výraznější. Sestry

ztrátou na vítěze, obsadil i její celek Voith

na, je Veronika Petrov. Předsezonní posila

Wiedermannovy a jejich BBSV Wien obhá-

St. Pölten. K zisku titulu to asi bude chtít

KSV Wien dělala opravdu, co bylo v jejích

jily týmový titul a od absolutního úspěchu

více Češek v kádru. O dva body méně než

silách. Svůj klub dotáhla k zisku devíti

nebyly daleko ani v Lize mistrů. Haně se

Pölten, a tedy bronzovou příčku, uhrál ce-

bodů, což stačilo na osmou pozici v tabul-

letos podařilo oplatit Renátě Navrkalové

lek SK Wessely. V jeho dresu již řadu let

ce. Loni KSV pravda obsadilo příčku šestou,

loňskou porážku, když si od ní převzala

válí Eva Wendl. S průměrem 570,09 skon-

a tak si pohoršilo. Přesto se však dokázalo
vyhnout bojům o záchranu. Petrov obsadila mezi jednotlivkyněmi čtvrtou příčku
(585,19). V týmu ji poté ještě dobře doplňovala Pavlína Procházková (23., 551,60), která
před sezonou přišla z celku SPG Post.
Muži v rakouské Superlize pravda nejsou
až tak dominantní silou, přesto i oni odehráli velmi kvalitní sezonu a v lize byli velmi vidět. I zde se loňskému mistrovi podařilo obhájit prvenství. SK Wessely znovu
dokázalo překonat Voith St. Pölten, který
se tak v obou kategoriích musí spokojit se
stříbrem. Cestu k obhajobě mimo jiných
určovalo česká duo Wessely Radek Holakovský a Jiří Němec. Holakovský se oproti
loňsku posunul, v celkové tabulce obsadil
třetí místo (612,24) a byl hlavním tahounem týmu. Němcovi se dařilo o něco méně,
ale i on se neztratil (17., 589,28). Jan Kotyza

Ženy BBSV Wien se radují z prvního místa v rakouské Superlize

Kuželkářské listy
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Zahraniční soutěže

Češky ovládly

Rakousko

O titulu
se rozhodlo v úterý
pokračování ze str. 5

jaro družstvu z Bráníka mnohem lépe, když
pokračování ze str. 8

ší tým světa ani letos nezklamal a získal
ligový vavřín. Jeho základní šestice se ve-

hrající za Pölten skončil 15. (592,06). Jeho

šla mezi nejlepší osmnáctku soutěže, takže

spoluhráč Matko Bulka (615,33) průmě-

prvenství je rozhodně zasloužené. Nejlep-

ry stejně jako loni ovládl. Výborný ročník

ším hráčem se ovšem stal Florian Fritz-

prožil nováček nejvyšší soutěže KSK Union

mann z konkurenčního Bambergu (644,63).

Orth an Donau. Mladý celek z vídeňského

Jeho spoluhráč a opora Česka Miroslav

předměstí vlétl do soutěže a hned získal

Jelínek skončil osmý (631,67). Velmi dobře

bronz. Nás může těšit, že v jeho sestavě,

si v ročníku vedlo i české duo ze Staffel-

kde září Martin Rathmayer a Matthias Za-

steinu. Jaroslav Hažva (16. 619,29) s Jiřím Ví-

tschkowitsch, mají své místo i Jiří Veselý

chou (20., 616,25), kteří dotáhli celek k ob-

a Michal Kratochvíl. Veselý se probojoval

hajobě bronzu, přičemž stejně jako loni jej

na sedmé místo soutěže (603,33). Kra-

získali díky jednobodovému náskoku na

tochvíl jej doplnil na příčce 25. (582,94).

Schwabsberg. Oproti loňsku si o příčku po-

V minulém ročníku skončila Austria Krems

horšil Donauperle Straubing, který se letos

šestá a stejná pozice jí patří i letos. Hlavní

musel obejít bez Radka Hejhala. Výborně

zásluhu na tom mají Ondřej Sobčák, kte-

jej však nahradil Jan Bína (33., 602,88), kte-

rý se opět vešel do nejlepší desítky (9.,

rý zdatně sekundoval veteránovi Michalovi

602,56), a David Machala, jenž skončil hned

Jiroušovi (32., 606,44). Do Německa se letos

za ní (11., 602,22). Vody rakouské Superli-

vrátil i Robin Parkan (34., 599,0). Celek TSV

gy jsou poměrně stojaté, takže není divu,

Breitengüssbach v něm získal platného

že celek SPG Post skončil pátý loni i letos.

člena týmu. Skončil sice těsně nad hranou

Tradiční oporu Milana Blechu (13., 596,78)

sestupu, ale s velkým bodovým náskokem.

letos v týmu, jako náhradu za odchozího

Pád do druhé bundesligy naopak nemine

Miroslava Pešadíka, doplnil mladý Mojmír

Erlangen-Bruck. Sestupu nedokázal zabrá-

Holec (28., 581,83). Špatnou sezonu zažil

nit ani Michal Bučko (45., 585,78). Nováčky

KSV Mistelbach. Loni se tým ještě zachránil

nejvyšší soutěže budou od podzimu týmy

v baráži. Letos však s pouhými pěti body

FEB Amberg a SKK Raindorf. Oba měli jako

skončil poslední a čeká jej sestup do první

vítězové jedné ze skupin druhé bundes-

bundesligy. Odvrátit propad nezvládli ani

ligy nárok na účast v kvalifikaci o postup.

Filip Dejda (18., 588,22) s Radimem Metel-

Amberg, jehož barvy hájí David Junek, kva-

kou (41., 565,47). Závěrem drobná sonda do

lifikaci ovládl (6856). Raindorf v sestavě

1. ligy západ, kde jen o bod a horší skóre

s Milanem Svobodou skončil druhý (6809).

utekla Josefovi Syslovi a jeho KSK Krem-

Česká legie v první bundeslize se tak opět

stalerhofu možnost podívat do mužské

rozroste.

superligy.

Jen pro závěrečné doplnění. Německou
nejvyšší soutěž žen bez ztráty bodu ovládla Victoria Bamberg. Hned její čtyři hráčky

Německo
Nyní exkurze do německých luhů a hájů.
Mistrem našich západních sousedů se
stal… Moment překvapení… Zerbst. Nejlep-

Kuželkářské listy

obsadily první pozice tabulky jednotlivkyň.
Nejvíce se vedlo Chorvatce Ines Maričič
(610,0).
Lukáš Dařílek

uhrálo třikrát více bodů. O body tak přišly
jen při nejtěsnější porážce o jednu kuželku doma s Blanskem a v posledním kole
s již mistrovskými Rosicemi. Z hlediska
celé soutěže nejdůležitější zápas sehrála
Konstruktiva netradičně v úterý 21. 3., kdy
svým vítězstvím v domácí dohrávce nad
Duchcovem rozhodla definitivně o tom, že
titul získají Rosice.
A dostáváme se k dramatickému boji o záchranu.
Jičín dokázal v druhé polovině jarní soutěže porazit doma Husovice a vyhrát v České Třebové, takže mohl být brzy relativně
v klidu. Podobně si vedly i Rokycany, které
taky obraly o body Husovice a vyhrály v Jičíně. Tři kola před koncem už to bylo jenom mezi Náchodem, Husovicemi a Třebovou. Loňské vicemistryně z Náchoda čekal
nejdůležitější letošní zápas dvě kola před
koncem doma s Českou Třebovou, a protože ho zvládly dobře, uchovaly si ligovou
příslušnost i pro příští rok. Náchod tak byl
asi největší překvapení letošního ročníku,
ale ve špatném slova smyslu. Nutno dodat,
že celé jaro odehrál bez Anety Cvejnové.
Se soutěží se po roce loučí nováček soutěže z Husovic, který z posledních devíti zápasů získal pouhý bod. Česká Třebová sice
byla od začátku na posledním místě, ale
teoretická naděje na záchranu stále byla.
To by ale musel být k dispozici kompletní
kádr, což se v některých zápasech nepodařilo a se Slavií dokonce z tohoto důvodu
prohrály kontumačně.
V příštím roce se v nejvyšší soutěži žen
můžeme těšit na úplného nováčka SK Žižkov Praha a už poněkolikáté se po roce
vrací hráčky KC Zlín.
Na čele obou žebříčků jednotlivkyň najdeme rosickou Natálii Topičovou (579,4).
Štěpán Koblížek
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Mládež

Mládežnická
liga a poháry
Nejmladší kategorie už mají za sebou finále Kuželkářské ligy dorostu, Českého
poháru dorostu a Bellatex Tour — Poháru mladých nadějí.

Kuželkářská liga dorostu

Český pohár dorostu

Bellatex Tour — PMN

Z pěti základních skupin postoupilo do

V neděli 12. března vyvrcholil čtvrtý roč-

Finále soutěže pro nejmenší kuželkáře se

dvou březnových semifinále po deseti

ník ČPD. Dvacítka nejlepších dorostenců

odehrálo začátkem března v Olomouci.

družstvech. Na Konstruktivě a v Ivančicích

a dorostenek podle průběžného pořadí po

Mezi mladšími žákyněmi potvrdila své ve-

se pak rozhodlo o osmi postupujících do

odehrání šesti turnajů se utkala tradičně

dení v soutěži vynikajícím výkonem 301

finále, které hostila začátkem dubna kužel-

v Olomouci na finálovém turnaji.

kuželek chýnovská Thea Petrů a zaslouže-

na v Blansku.

Z prvních tří míst vstupovali do finále On-

ně se stala celkovou vítězkou. Další velice

Finálový turnaj se hrál systémem dvou ná-

dřej Bína (TJ Jiskra Hazlov) 175 bodů, Jan

kvalitní výkon 285 kuželek katapultoval na

hozů s tím, že družstva do něj vstupovala

Mecerod (KK Slovan Rosice) 170 bodů a Ja-

celkové druhé místo Veroniku Kábrtovou

s bonusovými body za semifinále. Jiskra

roslav Bulant (TJ Jiskra Hazlov) 161 bodů. Ve

z SKK Náchod a třetí skončila její oddílová

Hazlov a SKK Hořice si přinesly po třech

finále se nejlépe dařilo posledně jmeno-

kolegyně Veronika Lokvencová.

bodech, což nakonec hrálo rozhodující roli.

vanému, když výkonem 582 získal 65 bodů,

V kategorii mladších žáků bylo čelo hodně

Ve finále bylo ale možno získat ještě dal-

celkem tedy 226 bodů. Ani Ondřej Bína

vyrovnané a z první čtveřice průběžného

ších šestnáct bodů, takže bylo o co bojo-

nezahrál špatně (572 kuželek), ale v nabi-

pořadí zahrál nejlépe Vít Kosina (Sparta

vat.

té konkurenci z toho bylo až čtvrté místo,

Kutná Hora), který celé finále vyhrál výko-

V sobotu jasně všechny přehrálo družstvo

50 bodů a v součtu 225 bodů, takže těsné

nem 272 a zvítězil i celkově. Třetí místo ve

Lokomotivy Valtice s náskokem šedesáti

druhé místo. Jan Mecerod finálovým výko-

finále a druhé místo celkově obsadil Max

kuželek před druhým Hazlovem a dále se

nem 560 kuželek obsadil páté místo, získal

Trunečka (TJ Prostějov). Adam Mísař (TJ

umístili Pelhřimov, Rychnov a Jihlava. Prů-

42 bodů a celkově 212 bodů a třetí místo.

Lokomotiva Česká Třebová) díky druhému

běžné pořadí po sobotě tedy bylo násle-

Mezi děvčaty byly rozdíly mezi prvními tře-

místu ve finále poskočil na třetí příčku.

dující — Hazlov 10, Valtice 9, Pelhřimov 6,

mi před turnajem v Olomouc ještě menší.

Adéla Příhodová ovládla výkonem 285 fi-

Rychnov 6, Jihlava 6.

Štěpánka Vytisková (TJ Spartak Pelhřimov)

nále starších žákyň, ale znamenalo to pro

Nedělní vyvrcholení dramatické soutěže

129 bodů, Karolína Kovaříková (KK Kosmo-

ni jen posun ze čtrnáctého na páté mís-

už bylo mnohem vyrovnanější. V druhém

nosy) 124 bodů, Veronika Horková (Kužel-

to. Celkové vítězství si i přes slabší finálo-

finálovém náhozu zvítězil o pouhých sedm

ky Holýšov) 120 bodů. Štěpánka Vytisková

vý výkon pohlídala Michaela Provazníková

kuželek Hazlov, což mu v konečném účto-

však neponechala nic náhodě a kvalitním

(CB Dobřany). Druhé místo v celé soutěži

vání přineslo 18 bodů, zlaté medaile a titul

výkonem 576 kuželek si připsala dalších 62

obsadila Denisa Chromková (SK Baník Ra-

mistrů ČR pro rok 2017. Druhé místo v ne-

bodů, celkem 191 a s obrovským náskokem

tíškovice) a třetí skončila její oddílová ko-

děli znamenalo pro Valtice i celkové druhé

zvítězila. Za ní už to byla velká bitva. Karo-

legyně Eliška Fialová.

místo. Jihlavští dorostenci a dorostenka ve

lína Kovaříková zahrála z této trojice favo-

Ondřej Černý všechny ostatní starší žáky

druhém náhozu přidali a dotáhli tak své

ritek nejhůře a za deváté místo s 533 ku-

ve své kategorii jasně válcoval už před fi-

snažení až k bronzovým příčkám.

želkami získala 25 bodů, celkem 149 bodů.

nále, ve kterém pak už jen vítězstvím (281)

Nejvyššími výkony se v sobotu prezento-

Veronika Horková zahrála v Olomouci 538,

potvrdil svoji suverenitu. S odstupem více

vali Vojtěch Novák z Valtic (595 kuželek)

což bylo oceněno ziskem 29 bodů, celkem

než šedesáti bodů skončil celkově druhý

a David Urbánek z Rychnova (591 kuželek)

také 149. O bronzu a stříbru tak rozhodoval

Jakub Fabík (TJ Spartak Bílovec), který po-

a v neděli pak Jakub Čopák z Jihlavy (585

průměr, který měla lepší Karolína Kovaří-

skočil z šestého místa. Třetí skončil Štěpán

kuželek).

ková.

Sedláček z SKK Třebechovice.
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Ligové zrcadlo

2. KLM A

2. KLM B

2. KLZ A

1. TJ Sokol Duchcov

116.5 : 59.5

34

1. KK Zábřeh

113.0 : 63.0

35

1. SK Žižkov Praha

96.5 : 39.5

31

2. TJ Sokol Kdyně

106.0 : 70.0

31

2. TJ Centropen Dačice

114.0 : 62.0

34

2. SKK Jičín B

89.0 : 55.0

24

3. KK SDS Sadská

108.5 : 67.5

30

3. KK Vyškov

119.0 : 57.0

30

3. TJ Spartak Pelhřimov

77.0 : 59.0

21

4. KK Lokomotiva Tábor

100.5 : 75.5

28

4. TJ Sokol Chvalíkovice

97.5 : 78.5

27

4. TJ Lok. Ústí nad Labem

64.5 : 71.5

19

5. TJ Start Rychnov nad Kn.

97.0 : 79.0

24

5. SKK Dubňany

96.5 : 79.5

25

5. TJ Lok. České Budějovice

66.5 : 69.5

16

6. SKK Bohušovice

88.5 : 87.5

23

6. TJ Sokol Husovice B

93.0 : 83.0

25

6. TJ Sparta Kutná Hora

61.5 : 66.5

14

7. TJ Slovan Karlovy Vary

87.5 : 88.5

23

7. KK Blansko

79.5 : 96.5

20

7. TJ Sokol Kolín

61.0 : 75.0

14

8. KK Kosmonosy

87.0 : 89.0

21

8. TJ Unie Hlubina

79.0 : 97.0

19

8. TJ Sokol Chýnov

58.0 : 78.0

12

9. SKK Rokycany B

78.0 : 98.0

18

9. TJ Sokol Vracov

77.0 : 99.0

16

9. TJ Bižuterie Jablonec n. N.

50.0 : 86.0

12

10. TJ Dynamo Liberec

72.0 : 104.0

14

10. TJ Slovan Kamenice n. L.

71.0 : 105.0

15

52.0 : 84.0

6

11. KK Konstruktiva Praha

66.5 : 109.5

12

11. TJ Opava

62.5 : 113.5

12

12. TJ Sokol Kolín

48.0 : 128.0

6

12. TJ Horní Benešov

54.0 : 122.0

6

3. KLM A

10. TJ Neratovice

3. KLM B

2. KLZ B

1. TJ Vltavan JIP Loučovice

120.5 : 55.5

36

1. TJ Kuželky Česká Lípa

111.5 : 64.5

30

1. KC Zlín

111.0 : 49.0

35

2. TJ Elektrárny Kadaň

109.5 : 66.5

30

2. SK Žižkov Praha

104.0 : 72.0

29

2. KK Zábřeh

96.0 : 56.0

27

3. TJ Lok. České Budějovice

105.0 : 71.0

29

3. TJ Lokomotiva Trutnov

100.5 : 75.5

27

3. TJ Jiskra Nová Bystřice

91.0 : 61.0

27

4. TJ VTŽ Chomutov

99.0 : 77.0

26

4. TJ Sokol Tehovec

100.0 : 76.0

26

4. HKK Olomouc

77.0 : 75.0

21

5. CB Dobřany B

91.5 : 84.5

25

5. TJ Teplice Letná

94.0 : 82.0

25

5. TJ Sokol Luhačovice

80.0 : 80.0

20

6. TJ Sokol Benešov

87.5 : 88.5

23

6. TJ Lok. Ústí nad Labem

94.5 : 81.5

23

6. KK PSJ Jihlava

77.0 : 75.0

18

7. TJ Blatná

85.0 : 91.0

21

7. Spartak Rokytnice nad Jiz.

82.5 : 85.5

20

7. KK Moravská Slávia Brno

76.0 : 84.0

18

8. TJ Kovohutě Příbram

87.0 : 89.0

20

8. SKK Jičín B

83.0 : 93.0

20

8. KK Vyškov A

78.0 : 82.0

17

9. SK Škoda VS Plzeň

74.5 : 101.5

19

9. TJ Sparta Kutná Hora

79.0 : 97.0

20

9. SK Baník Ratíškovice

74.0 : 86.0

17

10. SK Kuželky Aš

80.0 : 96.0

17

10. KK Konstruktiva Praha B

72.5 : 103.5

16

10. TJ Sokol Vracov

58.0 : 94.0

10

11. TJ Slavoj Plzeň

60.5 : 115.5

10

11. KK Hvězda Trnovany B

66.0 : 102.0

14

11. KK Vyškov B

38.0 : 114.0

4

12. SKK Karlovy Vary

56.0 : 120.0

8

12. TJ Sokol Praha-Vršovice

60.5 : 115.5

12

3. KLM C

Z jednání VV ČKA

3. KLM D

1. TJ Prostějov

106.0 : 70.0

30

1. TJ Spartak Přerov A

115.5 : 60.5

37

2. TJ Jiskra Rýmařov

105.0 : 71.0

29

2. KC Zlín

113.5 : 62.5

30

3. KK Šumperk

95.5 : 80.5

26

3. SK Baník Ratíškovice

101.0 : 75.0

28

MČR jednotlivců a dvojic, přípravu

4. TJ Sokol Bohumín

97.5 : 78.5

25

4. KK Slavoj Žirovnice

100.0 : 76.0

25

finále PČKA. Zabýval se zajištěním

5. TJ Tatran Litovel

89.5 : 86.5

22

5. TJ Sokol Husovice C

88.0 : 88.0

24

6. SKK Primátor Náchod

88.0 : 88.0

22

6. SK Podlužan Prušánky

94.0 : 82.0

23

7. HKK Olomouc B

87.5 : 88.5

22

7. TJ Sokol Mistřín

82.0 : 94.0

20

zabýval přípravou VH ČKA a slav-

8. TJ Zbrojovka Vsetín

86.0 : 90.0

19

8. TJ Sokol Slavonice A

84.0 : 92.0

19

nostního vyhlášení ankety Kuželkář

9. TJ Odry

78.5 : 97.5

19

9. TJ BOPO Třebíč

81.5 : 94.5

19

sezóny. Mimo jiné schválil rozpis

10. KK Zábřeh B

78.0 : 98.0

18

10. TJ Sokol Machová

75.0 : 101.0

17

11. TJ Start Rychnov nad Kn. B

72.0 : 104.0

17

11. KK Moravská Slávia Brno B

62.0 : 114.0

13

12. Sokol Přemyslovice

72.5 : 103.5

15

12. TJ Spartak Přerov B

59.5 : 116.5

9

Kuželkářské listy

Výkonný výbor ČKA na svém zasedání dne 21. 3. projednal přípravu

účasti na MU U18 CZE—GER v Dobřanech a účastí na SP U14, MS U18
a družstev v Dettenheimu. Dále se

KL 2017/18, navýšení příspěvku ČKA
v PMN a ČPD a příspěvek oddílům
při náborových akcích.
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Rosice míří

za doublem
„A tak už jdeme do finále…“ Slova znělky pořadu „Možná přijde i kouzelník“ jsou
každoroční jarní písní ligových soutěží a týkají se samozřejmě i Pro-Tec Cupu —
Poháru ČKA, který rovněž pomalu, ale jistě dospívá do své finální fáze.
Soutěž žen

zvítězila 4:2. Nejlépe z celého zápasu za-

Šklíba vs. Honsa. Rozhodoval každý hod.

hrála hostující Vlasta Kohoutová (588). Od-

Honsa však byl přeci jen o něco šťastnější.

Dámy už válčí ve čtvrtfinále, které bezpro-

veta bude odehrána 3. května v Praze.

Vyhrál 143:136 a i přes prohru poslal Roky-

středně předchází závěrečnému Final Four.

Čtvrtý semifinalista vzejde z dvojzápa-

cany do čtvrtfinále. Hořice v poháru končí,

Na odehrání aktuálního kola mají tedy re-

su Jihlava versus Valašské Meziříčí. První

avšak jejich výkon byl opravdu statečný.

lativně spoustu času. I přesto již více než

utkání je na programu 22. dubna v Jihlavě.

Další postupující také vzešel z obrovské-

polovina utkání byla odehrána.
Mistr z Rosic si v prvním utkání vyšlápl na ligového navrátilce ze Zlína 6:0 na
jeho půdě a v domácí odvetě neponechal
nic náhodě (5:1). Rosice tak mohou snít
i o doublu. Nejlepší výkon dvojzápasu zahrála Naďa Dobešová (582).
Druhým týmem pro závěrečný finálový turnaj jsou Rokycany. Soupeřem ve čtvrtfinále jim byl druhý ligový nováček SK Žižkov.
Ten doma získal těsné vítězství 4:2. Nejlépe
zahrála hostující Terezie Krákorová (593).
Doma tedy Rokycany musely zvítězit. Veronika Horková však v úvodu těsně prohrála
(525:526). Důležité vyrovnání zařídila Daniela Pochylová, která otočila nepříznivý stav
0:2 ve svůj prospěch (547:539). Druhá polovina už přeci jen vyzněla jednoznačněji
pro domácí, když ani Krákorová (553:535),
ani Denisa Pytlíková (574:548) žádné vážnější komplikace nepřipustily. Výhra 5:1
posunula Rokycany do semifinále, kde jim
soupeřem bude tým z Rosic.
Výhru si z venkovního utkání odvezly hráčky Slavie Praha, stříbrné z první ligy. Utkání
v Náchodě na stranu Pražanek definitivně
překlopil až závěrečný souboj domácí Lucie Moravcové (střídané Danou Adamů)
s Ivanou Kaanovou. Ta zvítězila v poměru
555:506, což znamenalo kromě bodu za výhru i další dva za poražené kuželky. Slavie

Kuželkářské listy

ho dramatu. Třebíč se utkala s Dačicemi.

Soutěž mužů
A nyní již muži. Ti jsou o kolo zpět, tedy
v osmifinále. Pomalu již známe všechny
postupující mezi nejlepších osm.
Nechybělo mnoho a nebyl by mezi nimi
ligový hegemon z Rokycan. Tomu los určil
nevyzpytatelný celek Hořic. V prvním utkání vše dopadlo podle předpokladů. Domácí
sice vedli 2:0 po dvou těsných výhrách Ivana Vondráčka a Dominika Rumla, ale Rokycany díky výrazně lepší druhé polovině
utkání ovládly v poměru 4:2 (11:5). Nejlépe
si vedl rokycanský Vojtěch Špelina (614).
V odvetě si nejprve Jan Endršt hladce poradil s Ivanem Vondráčkem 4:0, stav však
srovnal Radek Košťál. Vzhledem k poměru
vyhraných drah hostům do druhé poloviny
nezbývalo nic jiného než uhrát oba body.
Martin Hažva se tohoto úkolu zhostil odvážně a na prvních dvou dráhách zvítězil nad Špelinou. Špatně nehrál ani jeho
souputník Jaromír Šklíba. Domácí Pavel
Honsa si však těsné dráhy vzít nenechal,
a naopak on vedl 2:0. Šklíba ve třetí třicítce
zabral (177) a konec utkání zdramatizoval.
Hažva sice poslední dvě dráhy ztratil, ale
celkově uhrál bod (611:593). Vše tedy musela rozhodnout poslední třicítka souboje

Oba celky letos jen těsně nepostoupily do
vyšších soutěží, a tak jim pohár mohl vynahradit zklamání. Dačice začínaly doma
a první polovina utkání byla z jejich strany o trochu lepší než ze strany hostů. Petr
Žahourek sice prohrál s Petrem Dobešem
(3:1, 571:542), Karel Novák však proti Mojmírovi Novotnému nezaváhal (3:1, 562:504).
Druhá polovina však přinesla nejlepší výkon utkání v podání třebíčského Kamila
Nestrojila (600). Jeho výhra o 46 kuželek
znamenala rozhodující náskok pro hosty.
Za domácí stav pouze korigoval těsnou
výhrou Pavel Kabelka (2,5:1,5, 560:564). Dačickou mantrou do odvety tak byla: „výhra.“
Pavel Kabelka se k ní výrazně přičinil, když
zahrál 608 kuželek a přidal i bod. Naopak
Josef Brtník nezahrál dobře a v jinak těsném souboji podlehl Petru Dobešovi. Problematické pro hosty bylo před druhou
polovinou odvety skóre uhraných drah.
Doma totiž Dačice prohrály 7,5:8,5 a i nyní
ztrácely 2,5:5:5. Dotahováci tak měli poměrně těžký úkol. Karel Novák zaváhal na první
dráze, ale tři zbylé již získal, včetně bodu
(601:559). Rozhodnout musel souboj domácího Roberta Pevného s Danielem Kovářem. Kovář začal vítězně. Pevný však drupokračování na str. 13
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Rosice míří

za doublem
Milan (607). A poté i v Olomouci v poměru

výborným výkonem zvrátily stav a po výhře

5:1, když jediný bod domácích zaznamenal

6:0 slaví postup.

hou dráhu získal těsně pro sebe (158:157)

Martin Vaněk zatím nejlepším výkonem

Zajímavý souboj se odehrál mezi PSJ Jih-

a s odstupem je možné říci, že to souboj

letošního ročníku soutěže 675. Ostatní

lava a Českou Třebovou, která se po letech

rozhodlo. Pevný totiž poté přidal 176 kuže-

však zůstali výrazně pod svými možnostmi

opět vrací na nejvyšší scénu. První utkání

lek na dráze třetí, a tak ani těsná výhra Ko-

a Brno toho beze zbytku využilo.

doma opanoval vicemistr z Jihlavy (4:2).

váře v závěru již nezměnila celkové vyznění

Dobřany nejprve ve fantastickém zápase

Odveta však byla čistě v režii domácích

souboje pro Pevného (623:604). Dačice tak

porazily Slavoj Praha 4:2 (2511:2441). Za do-

(6:0). Ti nahráli neuvěřitelných 2552 kuže-

sice dokázaly v utkání zvítězit 4:2, ale na

mácí Vlastimil Zeman 651 a Jiří Baloun 665,

lek. Václav Kolář slabší poslední dráhou

dráhy opět prohrály 7,5:8,5, a tak se z po-

za hosty Radek Hejhal 672. V odvetě padala

zahrál „jen“ 631. Ondřej Topič sice začal

stupu raduje Třebíč.

neméně zajímavá čísla: Radek Hejhal 632,

zvolna (137), avšak i díky třetí dráze (186)

Postup mezi nejlepší osmičku má díky

Vlastimil Zeman ml. 644. Dobřany zvítězily

z toho bylo 657. Pavel Jiroušek podob-

poměrně překvapivé výhře nad Olomou-

i podruhé (5:1) a slaví postup.

ně jako Kolář nezvládl závěr (126), přesto

cí jistý i Moravská Slávia Brno. Ta nejprve

Jičín si v souboji prvoligových mužstev po-

nahrál 624. A podobně si počínal i Martin

doma zvítězila 4:2, nejlépe si vedl Miroslav

radil doma s Trnovany 5:1. Trnovany však

Podzimek (640).

pokračování ze str. 12

Kuželkářské listy
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TJ Slavoj Veľký Šariš

Počátky kuželek ve Velkém Šariši saha-

šatny se saunou, posilovnou, bufet s ku-

Kuželky v Šariši se těší dobré podpoře.

jí hluboko do historie 20. století. První

chyní, zasedací místnosti apod.

Oddíl je podporován jak městem, tak svý-

kuželnu vybudoval na svém dvoře míst-

Za dlouhé roky působení vychoval Slavoj

mi sponzory, vedle čehož ještě provozuje

ní podnikatel Jozef Šároši hned po první

skvělé hráče, ze kterých můžeme jme-

vlastní činnost. Oddíl je rovněž zapojen

světové válce. Po druhé světové válce pak

novat například současného prezidenta

v celoslovenském projektu — Centrum

místní TJ dostala do užívání mlýnský dům,

SKoZ Štefana Kočana, Vojtěcha Vitkoviče

talentované mládeže. Unikátní je rovněž

kde vybudovala druhou kuželnu ve městě.

st., Radoslava Foltína, Katarínu Vargovou

spolupráce kuželkářského oddílu s místní

V této době dosáhl kuželkářský sport vel-

nebo Katarínu Čižekovou. Mnozí z těchto

základní školou, při které provozují kužel-

ké popularity ve městě i blízkém okolí, což

hráčů se podepsali pod největší klubové

kářský kroužek, ve kterém seznamují mla-

vedlo v roce 1953 k založení kuželkářského

úspěchy, kterými jsou mistrovské tituly ve

dé hráče s kuželkářským sportem.

oddílu, který se přihlásil do rozšiřující se

Slovenské národní lize mužů, 3. místo na

soutěže a stal se předchůdcem dnešního

Evropském poháru v roce 1983, mistrovské

S využitím podkladů od Ivety Perecárové

Slavoje.

tituly žen z let 1994 a 2010 nebo tři mis-

vypracoval Tomáš Valík

Se vzrůstajícím zájmem vyrostla i nová

trovské tituly dorostu v posledních sedmi

dvoudráhová kuželna, plně odpovídající

letech, které jsou skvělou vizitkou práce

soutěžním požadavkům. V těchto letech

s mládeží v tomto předním slovenském

byli úspěšní především šarišští muži, kteří

klubu. Tým žen Slavoje dokonce získal

se probojovali do druhé ligy. Kuželkářský

prestižní ocenění Slovenského olympijské-

úspěch vedl až ke stavbě nové šestidráho-

ho výboru Fair Play 1996.

Dne 24. června 2017 se v Hotelu My-

vé kuželny, která byla otevřena v roce 1981.

V současnosti v oddíle působí čtyři týmy.

slivna v Brně uskuteční následující

Na nové kuželně si hráči Slavoje vybojovali

A tým mužů reprezentuje oddíl v Interli-

významné akce.

účast v československé první lize a patřili

ze, rezerva mužů hraje I. ligu; ženy působí

k nejlepším slovenským družstvům.

v nejvyšší soutěži a i dorost nastupuje v li-

V roce 1995 proběhla na kuželně první mo-

gové soutěži. Ve všech soutěžích má Slavoj

dernizace, při které byl vyměněn sadurito-

medailové ambice, které se jim daří napl-

vý povrch drah za plastový. Druhá a zatím

ňovat. Šarišské ženy si pro příští sezónu

poslední modernizace kuželny proběh-

vybojovaly účast na Poháru NBC.

16.00

Výkonná rada ČKA

la v roce 2004, kdy byla kuželna osaze-

Interligový tým zažil úspěšnou premié-

na technologií FUNK. Na nové kuželně se

ru v nově vzniklé soutěži. Předsezónní cíl

19.30

Kuželkář sezóny 2016/2017

v roce 2005 uskutečnil světový pohár druž-

udržení se v soutěži byl bez problémů na-

stev.

plněn, a tak se hráči mohou soustředit na

Současný areál kuželny patří k nejmoder-

další ročník československé soutěže, ve

nějším na celém Slovensku. Najdeme zde

které oceňují především vysokou úroveň

hlediště s kapacitou sta diváků, moderní

družstev a náročnost zápasů.

Kuželkářské listy

Zasedání nejvyšších orgánů
a slavnostní galavečer

11.00

Valná hromada ČKBF

14.00

Valná hromada ČKA
Valná hromada ČBA

(vyhlášení ankety)
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Divizní soutěže

Divize AS

Východočeská divize

Severočeská divize

Postup si s předstihem zajistili hráči áčka

B tým Hořic s předstihem vyhrál soutěž

Podbořany vybojovaly postup do třetí ligy

Poděbrad, kde vedle oslav i smutní ze se-

a vybojoval si postup do třetí ligy. SKP

a staly se vítězi své divize. O skóre sestu-

stupu béčka, které to má rovněž s před-

Hradec Králové už může plánovat příští

puje béčko Duchcova. Olga Hejhalová z ví-

stihem sečtené. O udržení do posledního

sezónu v nižší soutěži a těmto starostem

tězného družstva se podepsala pod po-

zápasu však bude bojovat béčko Slavoje

má blízko i SKK Přelouč, která se je pokusí

stup a stala se nejlepší hráčkou soutěže

a obávat se musí Union a Brandýs. Jed-

přehodit na Sokol Rybník. Milan Januška

průměrem 456,6.

notlivce nejspíše ovládne brandýský Karel

z týmu Jiskra Hylváty je nejlepším hráčem

Křenek.

sezóny.

1. KK Jiří Poděbrady A

25 123,0:77,0 35

2. KK Slavia Praha
3. TJ Neratovice

1. SKK Podbořany

1. SKK Hořice B

25

260:140

25 116,5:83,5 31

2. KK Vysoké Mýto

25

238:162

25 113,0:87,0 29

3. SKK Třebechovice pod Or.

25

236:164

22 115,0:61,0 31

2. TJ Jiskra Nový Bor

22 111,0:65,0 29

3. TJ KK Louny

22

34

4. TJ Kovostroj Děčín

22

83,5:92,5

26

34

5. SK Skalice u České Lípy

22

91,0:85,0

21

37

90,5:85,5

26

4. SK Meteor Praha B

25 99,0:101,0 29

4. TJ Tesla Pardubice

25

235:165

33

6. SK Plaston Šluknov

22

87,0:89,0

21

5. AC Sparta Praha

25 112,0:88,0 28

5. KK Zálabák Smiřice

25

217:183

29

7. TJ Sokol Blíževedly

22

87,0:89,0

20

6. KK Kosmonosy B

25 100,5:99,5 26

6. TJ České Meziříčí

25

226:174

28

8. SK Děčín

22

83,5:92,5

19

7. TJ Sparta Kutná Hora C

25 104,5:95,5 25

7. TJ Červený Kostelec B

25

211:189

26

9. TJ Bižuterie Jablonec nad N. 22

81,5:94,5

19

8. TJ Sokol Benešov B

25 95,5:104,5 23

8. TJ Lokomotiva Trutnov B

25

204:196

26

10. Sokol Spořice

22

78,5:97,5

18

9. TJ AŠ Mladá Boleslav

25 93,0:107,0 23

9. SKK Svijany Vrchlabí B

25

197:203

24

11. KO Česká Kamenice

22

76,5:99,5

17

12. TJ Sokol Duchcov B

22 71,0:105,0 17

10. TJ Sokol Kolín B

25 88,0:112,0 23

10. TJ Jiskra Hylváty

25

191:209

24

11. TJ Sokol Brandýs n. L.

25 93,0:107,0 22

11. TJ Nová Paka

25

176:224

22

12. PSK Union Praha

25 93,5:106,5 21

12. TJ Sokol Rybník

25

154:246

15

13. KK Slavoj Praha B

25 90,0:110,0 20

13. SK Kuželky Přelouč

25

139:261

13

14. KK Jiří Poděbrady B

25 78,5:121,5 15

14. SKP Kuželky Hradec Králové 25

116:284

5

Jihomoravská divize
Vítězství mají na dosah hráči béčka Rosic, Šanov však do posledního kola nic

Divize JIH

Západočeská divize

nevzdává. Naopak se soutěží se loučí brněnské Židenice a v přízeň osudu a vítěz-

Centropen Dačice D uhájil první místo

Suverénním vítězem se stala TJ Lomnice.

ství musí doufat ve Valticích a Ivančicích.

o pouhého 1,5 pomocného bodu. Opravdu

Naopak daleko poslední se ziskem sedmi

V jednotlivcích na 120 hs je nejlepší rosic-

každý duel je důležitý. Druhým Chotovinám

bodů zůstala Slavia Karlovy Vary. Ladislav

ký Jan Mecerod (570,3), na 100 hs šanovský

unikl postup doslova o vlásek. Se soutě-

Lipták z Lokomotivy Cheb A se pro tento

Petr Mika (479,0).

ží se loučí trápící se Nová Včelnice, která

rok stal nejlepším jednotlivcem soutěže

bude doufat ve více štěstí v krajském pře-

(456,4).

boru. Suverénem obou disciplín se znovu
stala legenda divize JIH Petr Vojtíšek.

1. TJ Lomnice

34

1. KK Slovan Rosice B

25 133,0:67,0 41

2. TJ Sokol Šanov

25 130,5:69,5 40

3. KK Blansko B

25 116,0:84,0 31

22

245:107

2. TJ Lokomotiva Cheb A

22

210:142

28

4. SKK Dubňany B

25 111,5:88,5 30

3. Kuželky Holýšov

22

186:166

26

5. KK Jiskra Čejkovice

25 107,5:92,5 29

1. TJ Centropen Dačice D

22 106,0:70,0 30

2. TJ Sokol Chotoviny

22 104,5:71,5 30

4. TJ Jiskra Hazlov

22

190:162

25

6. TJ Sokol Luhačovice B

25 106,5:93,5 29

3. TJ Třebíč B

22 101,5:74,5 26

5. TJ Lokomotiva Cheb B

22

190:162

25

7. TJ Sokol Brno IV

25 106,5:93,5 28

4. TJ Centropen Dačice B

22

94,0:82,0

24

6. TJ Sokol Útvina

22

164:188

23

8. TJ Valašské Meziříčí B

25 92,5:107,5 21

5. KK Lokomotiva Tábor B

22

90,5:85,5

24

7. TJ Jáchymov

22

160:192

23

9. TJ Sokol Mistřín B

25 86,0:114,0 20

6. TJ Sokol Častrov

22

91,5:84,5

23

8. TJ Havlovice B

22

168:184

21

10. KC Zlín B

25 89,0:111,0 19

7. TJ Sokol Soběnov

22

91,0:85,0

23

9. TJ Sokol Kdyně B

22

174:178

19

11. KK Orel Telnice

25 93,0:107,0 18

8. TJ Start Jihlava

22

94,5:81,5

22

10. TJ Baník Stříbro

22

168:184

19

12. KK Réna Ivančice

25 85,0:115,0 17

9. TJ Jiskra Nová Bystřice

22

81,0:95,0

20

11. TJ Sokol Újezd sv. Kříže

22

143:209

14

13. TJ Lokomotiva Valtice

25 79,5:120,5 17

22

76,5:99,5

18

12. TJ Slavia Karlovy Vary

22

114:238

7

14. KK Brno Židenice

25 63,5:136,5 10

10. TJ Spartak Pelhřimov

11. TJ Slovan Jindřichův Hradec 22 65,0:111,0 14
12. TJ Nová Včelnice

Kuželkářské listy

22 60,0:116,0 10

pokračování na str. 16
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Různé

Interliga bude

V ČEské Třebové
pokračování ze str. 4

Blahopřejeme

Severomoravská divize

k jubileím

Opavská Minerva vybojovala postup do

Soňa Keprtová, člen-

ly vyrovnat s odchody hráčů a oba zlepšenou jarní částí nakonec zachránily ligovou
příslušnost. Věřím, že v podání obou týmů
se jednalo o přelomový ročník a příští rok
se budou moci opřít o nabyté zkušenosti
a opět budou atakovat vyšší příčky. Moravská Slavia měla po loňské sezóně nůž
na krku, a pokud měla udržet ligu, musela
zlepšit domácí výkony. Taková byla prognóza. Bohužel se domácí výkony zlepšit nepovedlo a z 15 bodů jich je pouze 5 z domácího prostředí, a to na záchranu stačit

ka KK Zábřeh, členka
Moravskoslezského
KKS a bývalá fyzioterapeutka reprezentace ČR, oslavila v březnu
významné životní jubileum.
Jindřich Svoboda, člen
STK ČKA a Jihomoravského KKS, oslaví
v dubnu 70. narozeniny.

hráči Kostelce a už několik kol asi tušili, že
zal nahradit odchody klíčových opor, a tak
alespoň nasbíral zkušenosti a příští rok
bude opět bojovat o návrat do první ligy.

dličná a céčko Olomouce. Tomáš Slavík
z Opavy se stal nejlepším jednotlivcem
ročníku.
1. KK Minerva Opava

22 111,5:64,5 32

2. SKK Ostrava B

22 104,5:71,5 29

3. TJ Sokol Michálkovice

22 100,0:76,0 29

4. SKK Ostrava

22

97,5:78,5

26

5. TJ Sokol Sedlnice

22

95,0:81,0

24

6. TJ Opava B

22

87,0:89,0

21

7. TJ Horní Benešov B

22

86,0:90,0

21

8. SKK Jeseník

22

87,0:89,0

20

9. TJ Krnov

22

76,5:99,5

19

22

79,0:97,0

18

10. TJ Sokol Dobroslavice

nemohlo. Pouhé dva jarní body získali
je příští rok čeká druhá liga. Tým nedoká-

třetí ligy, se soutěží se naopak loučí Bři-

11. TJ Břidličná

22 75,0:101,0 15

12. HKK Olomouc C

22 57,0:119,0 10

Příprava

Reprezentace

Kategorii jednotlivců ovládl olomoucký

V rámci přípravy na MS v Dettenheimu

Upozornění

Martin Vaněk s průměrem 611, který urči-

proběhl 4. a 5. března kontrolní start do-

Upozorňujeme, že transparentní kuželkář-

tě bude horkým zbožím na přestupovém

rostenecké reprezentace v Třebíči a ve

ské koule Winner jsou výrobcem určeny

trhu. V závěsu, a zároveň jedinými další-

dnech 24.–26. března kontrolní start do-

pouze pro rekreační sport a váhou nespl-

mi hráči s průměrem nad šestset se stali

rostu a dospělých v Přerově. Dospělá re-

ňují Technické předpisy WNBA.

třebíčští Kamil Nestrojil a Petr Dobeš. Rov-

prezentace se následně sešla ještě v rámci

něž tabulku zisku bodů vyhrál Martin Va-

kontrolního startu 14.–15. dubna v Třebíči.

něk o 4 procenta před Michalem Koubkem

Dorostence čeká poslední test v podobě

z Trnovan a o bod před Ondřejem Topičem

mezistátního utkání s Německem 21.–23.

z České Třebové.

dubna 2017 v Dobřanech.
Tomáš Valík
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